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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 نبینا محمد وعلى آله وصحبه ،و�ارك على عبده ورسولهوصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
ثالث من �ن فیه وجد بهن حالوة «: لشرح الحدیث السابق حدیث أنس افامتدادً : أما �عد
و�شرح  فیبدأ �مناسبة الباب لما قبله، تعرفون أنه شرح مرتب، ،هذا شرح العیني، »اإل�مان

بهم ولطائف اإلسناد وتعدد مواضع التخر�ج للحدیث ثم یتكلم عن رجال الحدیث وأنسا الترجمة،
بیان : ثم �قول ،ثم في إعرا�ه مفردات وجمل ثم یتكلم عن لغات وغر�ب الحدیث، عند البخاري،

 .المعاني
 ،ال �یف: قلتُ  اإلسالم، أصول من أصل عظیم، حدیث هذا: النووي  قال: بیان المعاني(: �قول
المُ  علیهِ -النبي  ورسوله هللا محبة وفیه الُة والسَّ  تصح وال ه،عین بل اإل�مان أصل هيو  -الصَّ
 في اإل�مان قوي  لمن إال الكفر في الرجوع �راهة وال هللا لغیر حبٌّ  وال حقیقة ورسوله هللا محبة
 من هللا في والحب حالوته، وجد الذي هو وهذا ولحمه، دمه وخالطه صدره له وانشرح نفسه
 . هلل الحب ثمرات
 -سولالر  ومحبة عنه، نهى عما واالنتهاء طاعته، التزام لخالقه العبد محبة: ل�طا ابن وقال

 ما ىعل القلب مواطأة المحبة: �عضهم وقال. شر�عته التزام وهي �ذلك، -صلى هللا علیه وسلم
 هللا حب ومعنى: عیاض القاضي قال. �كره ما و�كره ،أحب ما فیحب سبحانه، الرب ُیرضي

ن لك یر�د �ه ابن حجر، (�عضهم): العادة جرت عند العیني أنه إذا قالو ، )طاعته في االستقامة
نا ما لكن ه ثم یرد علیه، )�عضهم(: إذا أراد الرد علیه قال هو یر�د ابن حجر إذا أراد الرد علیه،

ینقل من ابن حجر من غیر عزو وال �سمیه وال في  ،و�ذا لم یرد الرد نقل من غیر عزو رد،
فیكون  ،إذا أراد �ه ابن حجر (قال �عضهم): لكن �قول ،ال ،ل ابن حجرقا �قول: موضع واحد،

 .إنما ینقل من غیر عزو )قال �عضهم(: أما إذا لم یرد فإنه ما �قول �الرد علیه، امقرونً 
 و�كره ما ،فیحب ما أحب رضي الرب سبحانه،المحبة مواطأة القلب على ما یُ  قال �عضهم:(

 �ل يف ونواهیه أوامره والتزامحب هللا االستقامة في طاعته ومعنى : قال القاضي عیاض �كره.
 همنزَّ  سبحانه �هللا المحبوب، یوافق لما المیل المحبة أصل فإن المحبة، ثمرات والمراد. شيء

المُ - الرسول محبة وأما إلیه، �مال أو �میل أن الُة والسَّ  میل إذ ؛لمیلا فیها فیصح -علیِه الصَّ
 الم أو وشبههما، الشهیة والمطاعم الجمیلة �الصورة لالستحسان اإم یوافقه لما اإلنسان

 لمن أو زمانهم، في �كن لم و�ن والعلماء الصالحین �محبة واألخالق المعاني من �عقله ه�ستلذّ 
ه صلى هللا علی- النبي حق في موجودة �لها المعاني وهذه عنه، المضرة و�دفع إلیه ُ�حسن
 بهدایته المسلمین جمیع إلى و�حسانه الفضائل هوجمعِ  ،والباطن الظاهر �مال من -وسلم
 .)الجحیم عن و��عادهم إ�اهم
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ما یلیق  �حب و�بغض على -َجلَّ وَعال-هللا ، )إلیه �مال أو �میل أن همنزّ  سبحانه �هللا(: �قول
 ةلها المبتدعو وال إرادة اإلنعام �ما یؤ  ال، إن محبة هللا هي میله، :فال نقول �جالله وعظمته،

ه إ�اه وأما میل اإلنسان إلى هللا و�یثار . محبة تلیق �جالله وعظمته إنما نقول: كاألشاعرة وغیرهم،
 .هذا لیس على إطالقه (ال �میل وال �مال إلیه) أما قوله: ،هذه الئقة �المخلوق فعلى غیره 

 علج هللا أن ألجل هللا، في التحاب على حث هذا »هلل إال �حبه ال المرء �حب وأن«: قوله(
 محبته ومن]، ١٠٣ان: [آل عمر  {َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا}: تعالى هللا قال، خوةإ المؤمنین

 یرغ تعالى، هلل خالصة تكون  أن إال اإل�مان حالوة تحصل فال ملته، أهل محبة رسوله ومحبة
 ندع المحبة لكت انقطعت لذلك أحب َمن فإن البشر�ة، الحظوظ وال الدنیو�ة �األغراض مشو�ة
فإن من (: �قول إذا �انت المحبة مشو�ة �األغراض الدنیو�ة والحظوظ البشر�ة،، )سببها انقطاع

ألن من أحبك على شيء أ�غضك على ؛ )أحب لذلك انقطعت تلك المحبة عند انقطاع سببها
 فقده.

 ما هوو  ها،سبب وجود عند توجد إنما الكراهة هذه أن معناه ،آخره إلى »...�كره وأن«: قوله(
: قیلو  والكفران، الجهاالت وقبح اإلسالم محاسن عن له ُ�شف ومن اإل�مان، نور من قلبه دخل

 . النار وللدخ لكراهته ؛الكفر �كره النار في الكافر أن وعلم ،اإل�مان حالوة وجد من أن المعنى
 ىمعن هنا ومعناه الحقیقي، معناه على العود لفظ �قاء على حافظ المعنى هذا وقائل: قلت

: قول�هذه الكراهة  ،])٨٩[األعراف:  {َوَما َ�ُكوُن َلَنا َأْن َنُعوَد ِفیَها}: تعالى قال الصیرورة،
 خلد ما وهو سببها، وجود عند توجد إنمامعناه أن هذه الكراهة  ،إلى آخره »وأن �كره...«(

 :وقیل لكفران،وا الجهاالت وقبح اإلسالم محاسن عن له ُ�شف ومن اإل�مان، نور من قلبه
 .)النار وللدخ لكراهته ؛الكفر �كره النار في الكافر أن وعلم ،اإل�مان حالوة وجد من أن المعنى

ي ألن الكافر الحر� لكن �كره أ�ًضا من تلبس بهذا المكروه وهو الكفر؛ هو �كره الكفر بال شك، 
فهل مثل هذا التصرف ]، ٧٣[التو�ة:  َعَلْیِهْم} {َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمَناِفِقیَن َواْغُلظْ  �صدد أن �جاَهد:

منهم من قتل  ،قوا مثل هذا �أجل الصورالصحا�ة حقَّ  ما �مكن. تكون معه شيء من المودة؟
 .هذا تحقیق عملي لهذا الكالم ومنهم من قتل أقرب الناس إلیه. ومنهم من حاول قتل أبیه، ابنه،

 معاني الكلمات في ،ما هو معاني الكلمات لعلم،المعاني الذي هو ا، )بیان المعاني(: ثم قال
 ي هو المفردات والغر�ب.الذي تقدم الذ

 تكون  إنما الحالوة ألن وذلك ؛�الكنا�ة استعارة فیه" اإل�مان حالوة: "قوله: بیان المعاني(: �قول
 العسل، بنحو اإل�مان شبه ألنه ؛مجاز هذا أن فظهر مطعوًما، لیس واإل�مان المطعومات، في
 المشبه دخول مدعًیا التشبیه طرفي أحد ُیذ�ر أن هي االستعارة ألن ؛�ه المشبه ِذ�ر طوى  مث

 وجه وهو الجامعة والجهة ونحوه، عسل: �ه والمشبه إ�مان،: فالمشبه �ه، المشبه جنس في
 ذ�ر لما ثم �الكنا�ة، ستعارةاال هي فهذه، إلیه القلب ومیل االلتذاذ هو: بینهما الذي الشبه
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 التخیل، سبیل على الحالوة وهو ولوازمه، �ه المشبه خواص من هو ما إلیه أضاف هالمشب
 . لالستعارة وترشیح تخییلیة، استعارة وهي
 مشبهفال. مذ�وران الطرفین ألن ؛�استعارة ولیس تشبیه »النار في �قذف أن �كره كما«: قوله
 �راهةو  األلم وجدان: هو شبهال ووجه النار، في القذف: هو �ه والمشبه الكفر، في العود: هو

 .)إ�اه القلب
 .نقرأها وهذه لیست طو�لة، ثم �عد ذلك �أتي �أسئلة و�شكاالت و�جیب عنها،

 یاءاألش هذه في اإل�مان حالوة �ون  في الحكمة ما: قیل ما منها: واألجو�ة األسئلة(: �قول
 یتم ال هألن ؛ذةلال لتلك المحصل اإل�مان �مال عنوان هي الثالثة األمور �أن: وأجیب الثالثة؟

 وال عمان وال ،-ُسبحانه وتعالى- هللا هو �الذات المنعم أن نفسه في یتمكن حتى ئ امر  إ�مان
 -هللا�عني ما عدا ، )نفاعإ وال إضرار ذاتها في لها لیس وسائط تعالى عداه وما سواه، مانح

بدلیل  إال أنه واسطة، ن،ولو ظهر منه شيء من الشفقة والعطف والرحمة واإلحسا -َجلَّ وَعال
ثم یدخل من هو أشد منه حاجة فال  تب له،ثم �عطیه ما �ُ  ،أنه یدخل الشخص على هذا الغني

 َجلَّ -دلیل على أن هذا على أن المعطي الحقیقي هو هللا  وهو أولى �العطاء منه، ،ا�عطیه شیئً 
المُ -والرسول  ،-وَعال الُة والسَّ  .»اسم �هللا المعطيإنما أنا ق«: �قول -علیِه الصَّ

 أن �قتضي وذلك شأنه، صالح في الساعي العطوف هو -صلى هللا علیه وسلم- الرسول وأن(
 أوعد ما ةجمل أن یتیقن وأن و�ینه، بینه اوسطً  لكونه إال �حبه ما �حب وال نحوه، �كلیته یتوجه
 ه،� مال�سة الشيء إلى یؤول �ما واالشتغال �الواقع، الموعود إلیه �خیل اتیقنً  حق ووعد

 في إلقاء الكفر إلى والعود النار، أكل الیتیم مال وأكل الجنة، ر�اض الذ�ر مجالس فیحسب
�ما یتلذذ �الر�اض التي  ،�عني یتلذذ بر�اض الذ�ر �عني �صور هذه المعاني محسوسة،، )النار

المكتبة �عض الناس إذا دخل  هي األراضي الخصبة تكثر فیها أنواع الخضرة والزهور والورود.
لتلذذ لكن یبقى أن هذا التلذذ بهذه المكتبة هل ا ألنه یتلذذ بها. خر�م؛ روضة�عني  خر�م،: �سمیها

ات أو التلذذ �منظر الكتب وتجلید الكتب وطبع -َجلَّ وَعال-�ما �طلع علیه مما �قر�ه إلى هللا 
  الكتب؟

 ،و�نبسط لألشیاء ،لكتابألن �عض الناس یتلذذ �ا ؛صحیح لنكن واقعیین هذا �ختلف عن هذا،
لق من هل ألنه استفاد منه فائدة �برى تعینه على تحقیق ما خُ  ولكن على أي وجه یتلذذ �ه،

رق ف ؟أو ألنها طبعة نادرة وطبعة فاخرة وتجلید ممتاز ،-َجلَّ وَعال-تحقیق العبود�ة هلل  أجله،
  بین هذا وهذا.

 ،لتصور الطباعة الفاخرة والندرة والتجلید و�ذاحظه من هذا الكتاب هذا ا ن�عني یبقى أنه إذا �ا
مجسم على شكل  ،لكن على شكل منظر ،اآلن یوجد في األسواق أشكال �تب ما هي �كتب

و�وضع  ،یباع في األسواق التجلید األورو�ي القد�م، ومصنوع �طر�قة أفخر أنواع التجلید، كتاب،
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�عني إذا وصلنا إلى حد أن هذا �كفینا . ما فیه �تاب و�ستمتع اإلنسان برؤ�ته، ،على الطاوالت
إننا نتلذذ بهذه  :نقول و�باع أغلى من الكتب �أضعاف. منظر �تاب، فقط ما فیه �تاب، ما فیه،
یبقى أنه �ما �ستمتع غیره  ال، ونزعم أن هذا نتصور أننا في روضة من ر�اض الجنة؟ ،الكتب

  و�ل له وجهة. �أمور أخرى من أمور الدنیا،
 من سملم �الٍ  أوإما تجد عنده شن معلق  س یتلذذ �القطع البالیة من المأثور الموروث،�عض النا

ألنه ملحق طین  ؛على الجدران أشیاء وهو یتلذذ بها امعلقً  هتجد رش أو من لحف أو من شيء،فُ 
 هذا مثل ما یتلذذ صاحب الكتب �التجلید والطباعة وما أدري، شيء متحف هذا یتلذذ �ه، أو

ومثله ما یتلذذ صاحب الغنم �غنمه وأنواع الطیور ومنها أنواع غالیة  جرد هوا�ة،صارت هي م
ا، دث حواإلبل  وغنم وصلت إلى مائة ألف ومائتي ألف، ،اثالثین ألفً  ،اطیور تباع �عشر�ن ألفً  جد�

- لكن یبقى أن العبرة �ما �قرب إلى هللا نوع من متع الدنیا، والمزایین وما أشبه ذلك. وال حرج،
 .لقت من أجلهو�عینك على تحقیق ما خُ  ،-َجلَّ وَعال

 ..........  طالب:
  ؟من أجل ماذا

 ..........  طالب:
 .نعم

  ..........  طالب:
م هذا إذا �ان طالب عل ألنها تأخذ جل الوقت، ؛نعم. �النسبة للنساء المكتبة ال شك أنها متعبة

تب تستهوي طالب العلم أن �جعل جل وقته وال شك أن اإلفادة من الك تأخذ جل الوقت، جاد� 
كون وقت القراءة �وهذا مر �ه �ل من زاول المهنة حتى وصل إلى حد أن  ،ما فیه شك ،للكتب

ثم أراد أن یبدأ �كتاب  ،ي بیده، إذا �مل الكتاب الذلكن مثل هذا إذا انقطع ،خمس عشرة ساعة
أو �عني ما هي �مسألة یوم  یرنا هذه،ومرت �غ ،ثاٍن إما شرع مباشرة أنه �فتر فترة ومرت بنا

 ا�ً �حیث إذا انتهى هذا الكتاب مباشرة تأخذ �تا اولذلك ینبغي أن �كون الجدول مرتبً  ال، ،یومین
 من أراد أن یواصل الدراسة مجرد ما ینتهي من الجمع نظیر من أراد أن یواصل الدراسة،، اثانیً 

والعلم له  ،رةو�ال فالكتب لها شِ  �صعب علیه،لكن إذا فتر �ضعف و  ،�قدم على الدراسات العلیا
 .شرة

ولیس في هذا تثر�ب وال  �ستولي على وقتك وجهدك ومالك،�عني إذا استرسلت معه ال شك أنه  
واحد من �بار المشا�خ توفي قبل  نفق فیه األعمار واألموال،هذا أولى ما تُ  ألن هذا علم، ؛ضیر

على العروس وجلس في الفراش تذ�ر آ�ة مشكلة  في لیلة زواجه لما دخل ،سبعین سنة توفي
نزل إلى المكتبة ومن تفسیر إلى تفسیر إلى أن أذن الفجر! في لیلة الزواج ما هي  عنده،
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ثم ال  ،خشى أن ینقطعألنه �ُ  فأقول مثل هذا �عني لطالب العلم علیه �القصد؛ �المسألة �عني.
 . صلیوا

 ..........  طالب:
 ،كن إذا أ�قى لهم ما �كفیهم من الوقت فالعلم خیر ما تنفق فیه األموالل ما فیه شك أنه یالم،

وتجده  والدین �سر، ،وأال �شدد في أمره ،لكن �عض الناس یزهد في مثل هذا ،األموال واألوقات
القال في واألوقات أ�ًضا �القیل و  ینفق األموال في أمور ال تعود إلیه بنفع ال في دنیا وال في آخرة،

 وطلعات ومع اإلخوان ومع الزمالء.  استراحات
 ..........  طالب:

هذا ف�حیث إذا أشكل علیك شيء تعود إلیه  الیكون مرجعً  ؛على �ل حال إذا أرصدت الكتاب
 وهناك �تب مراجع، تكون هناك �تب تقرأ وتدرس دراسة وتحفظ، ،مقصد صحیح ما �خالف

�مسك لسان العرب ذي من ال ب هذه مراجع،التفاسیر الكبار والشروح و�تب اللغة وغیرها من الكت
 .إذا أشكل علیك ترجع إلیه ال، ؟�قرأ فیه �ل یوم

 و�ن سة،المحسو  اللذات أظهر ألنها: وأجیب �الحالوة؟ الحالة هذه عن رعبّ  ِلم: قیل ما ومنها(
 ل بهاطعم هذه ما عد ،�عني من ذاق هذه الحالوة، )الحسیة واللذات اللذة هذه بین نسبة ال كان

و�ثیر من السلف  د والز�ادة منه واإلكثار منه من صالة وصیام،وقل مثل هذا في التعبُّ  شيء،
ینقطع من اإلحسان و�عضهم  ینقطع من قیام اللیل ومن صیام الهواجر،؛ ألنه یبكي عند وفاته

وال شك أن تنوع  ب إلیه أنواع من العبادات أو نوع،حبّ و�عضهم تُ  إلى الناس والصدقة علیهم،
ن مر له أن �ضرب یسَّ ألن اإلنسان قد ال یُ  على المسلمین؛ -َجلَّ وَعال-عبادات من نعم هللا ال

اإلمام أحمد �صلي  فبعض الناس تحبب إلیه الصالة، ب إلیه شيء،حبّ و�نما �ُ  كل شيء �سهم،
ل بفإذا مرت آ�ة سجدة �أنها ج ،ومن الناس من �قرأ في القرآن في الیوم واللیلة ثالثمائة ر�عة،

و�عض الناس في خصال الكفارة مثًال  ،الناس یتفاوتون  وهي سجدة تالوة، ،أثقل من جبل علیه
و�عض الناس مستعد  وال �طعم صاع، ،�عض الناس مستعد �صوم الدهر فیه صیام أو إطعام،

كي ل ؛-َجلَّ وَعال-ع العبادات في الشر�عة من نعم هللا فتنوّ ا، وال �صوم یومً  ،یدفع نصف أمواله
 سر له وسهل علیه.ثر اإلنسان مما �ُ �ك
 خالف� أعم ما: �أن: وأجیب سواهما؟ ممن: �قل ولم ،»سواهما مما«: قیل ِلمَ : قیل ما ومنها(

- هللا و�ین بینه الضمیر �إشراك »سواهما«: قال �یف: قیل ما ومنها. فقط للعقالء فإنها ،َمن
المُ - أنه والحال ،-عزَّ وجلَّ  الُة والسَّ  الذي خطیبال وهو ذلك فعل من على أنكر -علیِه الصَّ

 كر في الشروحفیه الكالم الذي ذُ ، )»أنت؟ الخطیب بئس«: فقال، غوى  فقد �عصهما ومن: قال
 السا�قة.



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

 يف المراد ألن ؛هذا من�أن هذا لیس  وأجیب:( دئفیه �الم زا، )لیس هذا �أن: وأجیب(: قال
 سنن في جاء ما علیه یدل وما حفظ،لیُ  للفظا في اإل�جاز فالمراد هنا وأما اإل�ضاح، الخطب

 ضيالقا وقال. »نفسه إال �ضر فال �عصهما ومن ،رشد فقد ورسوله هللا �طع ومن«: داود أبي
 بتینالمح من المر�ب المجموع هو المعتبر أن على فلإل�ماء هنااه الضمیر تثنیة وأما: عیاض

 واحد �ل �أن إشعاًرا الخطیب حدیث في اد�اإلفر  مروأُ ، الغیة ضائعة وحدها فإنها واحدة، �ل ال
 من �ل استقالل واألصل التكر�ر، تقر�ر في العطف إذ ؛الغوا�ة �استلزامه مستقل العصیانین من

 . الحكم في المعطوفین
 نم إنه: و�قال ذلك، �قتضي والمقام تعظیًما، أشد ألنه ؛�اإلفراد ُأمر: األصولیون  وقال

 معج إذا غیره ألن ؛منه �متنع وال -صلى هللا علیه وسلم- النبي غیر من فیمتنع ،الخصائص
 یهامإ إلیه یتطرق  ال منصبه فإن -صلى هللا علیه وسلم- النبي �خالف التسو�ة، طالقهإ أوهم
إذا �ان سبب منع  إذا �ان القصد من أو منع الخطیب من أن �جمع بینها التعظیم،، )ذلك

المُ -فالنبي  ،-لَّ وَعالجَ -الخطیب من جمع الضمیر�ن هو تعظیم هللا  الُة والسَّ أولى  -علیِه الصَّ
المُ -طلب من األمة ال شك أن النبي ألن �ل وصف �مال �ُ  �ه؛ الُة والسَّ أحق �ه  -علیِه الصَّ

  وأتقى هلل وأخشى هلل. -َجلَّ وَعال-وهو أعلم �اهلل  وتحقیقه له أشد، وأكمل،
الةُ -ن النصوص المتعارضة بین فعله هناك مسالك �سلكها �عض أهل العلم للتوفیق بیف  علیِه الصَّ

المُ  ر مثل ما قالوا في استد�ا والقول لألمة، ،ثم یلجئون إلى أن الفعل خاص �ه وقوله، -والسَّ
المُ -الكعبة الذي فعله النبي  الُة والسَّ بیت  ،في حدیث ابن عمر لما رقي على بیت له -علیِه الصَّ

ال -هذا خاص �النبي: قالوا بول مستدبر الكعبة.قبض �عام یفوجده قبل أن �ُ  ،حفصة ُة علیِه الصَّ
المُ    .-والسَّ

تعظیم  هو تعظیم الجهة، ؟ما سبب المنع من استقبال القبلة واستد�ارها ببول أو غائط: نقول
ِ َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب} الشعیرة، ْم َشَعاِئَر للااَّ ال-والنبي  ،]٣٢ [الحج: {َوَمْن ُ�َعظِّ ُة علیِه الصَّ
المُ    قبل.فمثل هذا الجمع ال �مكن أن �ُ  أولى بذلك من غیره، -والسَّ

المُ -حسر النبي « ومثله قالوا أ�ًضا في مسألة �شف الفخذ: الُة والسَّ  ،»عن فخذه -علیِه الصَّ
الةُ -هذا خاص �النبي : قالوا، »الفخذ عورة« وقال أ�ًضا في حدیث جرهد: حدیث أنس،  علیِه الصَّ

المُ    .-والسَّ
علیِه -وهو أولى  بال شك أن الستر أكمل، ؟هل الكشف أكمل أو الستر والتغطیة أكمل نقول:

المُ  الُة والسَّ منع من أجل ن الخطیب �ُ إ :مثل هذا ما �مكن أن �قال �الكمال من غیره. -الصَّ
المُ -والرسول  -َجلَّ وَعال-تعظیم هللا  الُة والسَّ وقد یتحرز  ،أولى �التعظیم وهو �فعله -علیِه الصَّ

المُ -أما ما وقر في قلبه  عن أشیاء یبیحها ألمته من هذا الباب. الُة والسَّ من ز�ادة  -علیِه الصَّ
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المُ -في التعظیم لر�ه وهو الالئق �ه  الُة والسَّ خیل إلیه شيء من فیمنعه من أن �ُ  ،-علیِه الصَّ
 هذا معنى صحیح. ،-َجلَّ وَعال-التشر�ك بینه و�ین ر�ه 

 افیه الظاهر إقامة �حسن فال، واحدة جملة هنا -صلى هللا علیه وسلم- �المه إن: و�قال(
 إن: و�قال المضمر، مقام فیها الظاهر إقامة �كره ال جملتان خطب الذي و�الم المضمر، مقام

 .)لغیره وجهه إذا نفسه خطاب تحت یتوجه ال المتكلم
 نع یتناوله المنعفإذا مَ  ،هل المتكلم یدخل في خطاب نفسه: صولهذه مسألة خالفیة في علم األ 

ل ه ،وا �ذالأو افع ،ال تفعلوا �ذا: �األب �قول ألوالده ؟جه إلیه الخطابأو �كون المنع لمن وُ 
 ال أحد �قتني جواًال : أنت إذا قلت ألوالدك ؟ما یدخلأم هل یدخل معهم  ما یدخل؟أم یدخل معهم 
قتني ال واحد من األوالد �: أو تقول ،مأنت منعته ه ما ییسر له أمر الفساد،ی، حیث فمن النوع �ذا

وقد  صور،ت لنوأنت واثق من نفسك أنك  خشیة أن �صوروا ذوات األرواح، ؛فیه �امیرا جواًال 
هل في ذهنك أنك داخل في هذا ، تحتاجه في تصو�ر �عض األمور والوثائق وما أشبه ذلك

  ؟المنع
ن أمر �شيء أو نهى عن شيء مما �حبه هللا أو �كرهه هللا أنه ینبغي أن هو ما فیه شك أن م

معصیة محققة ال شك أنه �جب أن �كون أول  اإذا �ان مضمنً  �كون أول المبادر�ن إلیه،
 ًیاان المحظور �النسبة له منتفلكن إذا � وأن �كون هو القدوة للمأمور�ن والمنهیین. ،الممتثلین

ن وهو عنده �قی ،-َجلَّ وَعال-ظنه أنهم �ستعملونه فیما ال یرضي هللا و�خشى علیهم و�غلب على 
 .أنه ال �ستعمله إال في المباح

 من الناس من ال �ستطیع وال �ملك نفسه االقتصار على حدین، اذ اسالحً  األجهزة التي �سمونها:
�حوم حول  لكنه مع ذلك ،و�عضهم �ملك نفسه فتجده یتعدى المباح إلى الحرام، المباح فیها،

و�بقى أن  ،فحسم المادة في هذا هو األولى یوشك أن یواقعه. ،یرعى حول الحمى الحمى،
�عني إذا  ؟هل یتوجه إلى المتكلم �المخطابین أو ال �ختص بهم الخطاب هل یدخل فیه المتكلم؟

المُ -أمر النبي  الُة والسَّ   �أمر هل یتناوله؟ -علیِه الصَّ
 .اإن �ان واجبً  طالب:

  ؟نعم
 .اإن �ان واجبً  طالب:

هذا األصل أنه  ،هل األصل أنه یتناوله ما لم یدل دلیل على الخصوصیة افترض أنه واجب،
ل لكن إذا د وهو مطالب �العبود�ة �غیره. ،-َجلَّ وَعال-ألن األمر في األصل من هللا  ؛یتناوله

المُ -الدلیل على شيء من الخصوصیة له  الُة والسَّ  ذا الدلیل.خرج به -علیِه الصَّ
 نبیه أمر تعالى هللا إن: و�قال هه لغیره،ه تحت خطاب نفسه إذا وجَّ إن المتكلم ال یتوجّ : و�قال(
المُ - الُة والسَّ  و�ذلك مخلوقاته، من �كثیر أقسم �ما شاء، �ما شاء من فُ�شرِّ  أن -علیِه الصَّ
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المُ - لنبیه �أذن أن له الُة والسَّ الُة -الرسول ، )غیره على و�حجره -علیِه الصَّ علیِه الصَّ
المُ  : قال]، ٤[الشرح:  {َوَرَفْعَنا َلَك ِذْ�َرَك} وجاء في تفسیر: له من المنزلة ما لیست لغیره، -والسَّ

ولذلك في �عض  رسول هللا. اأشهد أن محمدً  ،أشهد أن ال إله إال هللا، »ذ�ر إال وتذ�ر معيال أُ «
الُة -محمد  وفي مواز�ها: هللا، :المساجد في الحرمین وغیرهما تجدون في دوائر علیِه الصَّ

المُ  �عني افترضنا هذا المحراب في  إن هذا فیه �عض تسو�ة وتشر�ك، �عض الناس �قول: ،-والسَّ
ما  هذا تشر�ك،: �قول ،محمد وفي الثانیة: هللا،: زاو�ته عند الساعة هناك دائرة مكتوب علیها

هذا فیه نوع  ،-َجلَّ وَعال-ة و�نفس الخط السم هللا بنفس الطر�ق ا�مكن أن یوضع مثل هذا مواز�ً 
: إن هذا مثل أو مما أشیر إلیه �قوله: و�عضهم �قول. تشر�ك مثل أو قر�ب من جمع الضمیر

 . »ذ�ر إال وتذ�ر معيال أُ «]، ٤[الشرح:  {َوَرَفْعَنا َلَك ِذْ�َرَك}
قبل هذه ما تُ  هذه ال، ،وطنال ،الملیك ،هللا �خالف ما یذ�ر في �عض الجهات و�عض الدوائر:

المُ -�ر النبي بینما ذِ  �عني في مصف واحد. ،�حال الُة والسَّ ذه من ه اله وجه أخذً  -علیِه الصَّ
نه أو�ذا معروف  ،مع أن سد �اب سد الذرائع الموصلة إلى الغلو واإلطراء بها، واستدالالً  ،اآل�ة

 هو المطلوب.
 وألنه ،الخصوص �حتمل اآلخر الخبر ألن ؛أولى المنع بر�خ العمل: و�قال( :-َرِحَمُه هللاُ -قال 
 صیة،ألن الخبر اآلخر �حتمل الخصو  ؛)فعل والثاني قول، وألنه األصل، في مبني واآلخر ناقل،

والثاني ما  في حدیث الباب وفي غیره �حتمل الخصوصیة، -علیه الصالة والسالم-�عني جمعه 
ناقل عن  )وألنه ناقل( ،-علیه الصالة والسالم- ه إلى مكلف غیرهألنه موجّ  ؛�حتمل خصوصیة

بقي ح على ما یُ وال شك أن ما ینقل عن األصل مرجّ  ،والثاني جاٍر على األصل األصل مانع،
 علیه.

ول وهو �معنى الق والفعل ال عموم له،، )والثاني فعل( ،والقول له صفة العموم، )وألنه قول( 
والحظر مقدم على  بیح،والثاني مُ  ،األول حاظرأن  ولو قیل إضافة إلى ذلك: .�الخصوصیة

 لف.زاد على ما جاء �ه المؤ وهذا مما یُ  وهذا �الم مقرر عند أهل العلم، اإل�احة عند أهل العلم،
*** 

صدر عن دار السالم شرح النووي على : هذا �سأل عن شرح النووي على صحیح مسلم �قول
ألحادیث مرتبة على حسب ترقیم محمد وا وهي طبعة مقابلة على مخطوطتین، صحیح مسلم،

  ؟فما رأ�كم بهذه الطبعة فؤاد عبد الباقي بتحقیق موفق مرعي،
 .ما رأیتها وال اقتنیتها

-صلى هللا علیه وسلم-سمعت أحد طلبة العلم في حدیث إذاعي �قول عن حدیث النبي : �قول
صورة  عدة النبو�ة تشبههذه القا: �قول، »كل الناس �غدو فبائع نفسه فمعتقها أو مو�قها« :

  ؟الُتقتت من السماء ألهل األرض تبین حالهم أو �ما قال
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الةُ -و�ال مثل هذا الكالم ال یلیق �كالمه  مح في التعبیر،اهذا تجاوز وتساهل وتس  علیِه الصَّ
المُ  علیِه -ولذلك في الكالم على شرح �المه  وهو أسلوب مخترع ما سلكه أهل العلم. ،-والسَّ
الةُ  المُ الصَّ و وال شك أن الكالم في الكتاب أ قتدى �من سلف،وشرح غر�به ینبغي أن �ُ  - والسَّ

لكنه اجتهاد  ،وهذا ال �عني منع االجتهاد في هذا الباب السنة األصل فیه أن �كون عن توقیف،
�عني فرق بین أن یتكلم في القرآن أو في السنة من ال عنا�ة له  مؤطر ما هو �اجتهاد منفلت،

لو  من أهل العلم، ولیساب والسنة �ما �فعله �ثیر ممن �كتب أو یتحدث في وسائل اإلعالم �الكت
ألنه لیس من أهل العلم وال من  ؛سئلوا عن مسائل �سیرة في الطهارة وفي العبادات ما أجاب

من السهل أن فآ�ة مشكلة أو حدیث معضل فهمه أعیا أهل العلم  تجدثم إذا وُ  طالب العلم،
ه تبحث عن اوقد �كون جدیدً  ،و�ین شخص یتكلم �فسر اآل�ة �كالم ال �سنده ألهل العلم یتكلم فیه،

 وقد جاء المنع من التفسیر �الرأي، .سواء �ان الكالم في آ�ة أو في حدیث في الكتب ما تجده،
 . �ما قال اإلمام أحمد وغیره في غر�ب الحدیث ،ومثله الكالم في السنة في الحدیث في الرأي

 ومن ال خبرة ق بین من له عنا�ة ومعاناة لكتب أهل العلم في بیان معاني الكتاب والسنة،لكن فر 
وتكونت لد�ه ملكة �ستطیع أن یتعامل بها مع  ،هذا �أوي إلى أصل له وال در�ة وال عنا�ة،
ولو لم �كن عنده في هذه الكلمة أو في هذا الحدیث أو  ،و�نطلق منها ،نصوص الكتاب والسنة

  �ة شيء �خصه.في هذه اآل
ثم جاء لحدیث في البیهقي أو في الدارقطني ما له  شروح �تب السنة، ،�عني شخص قرأ الشروح

 ؟خالص الحدیث هذا ما له شرح انتهینا منه حجر علیه أن یتكلم،إن هذا �ُ  :هل نقول شرح،
المراد  عرف عنده أصل یر�ن إلیه و�رجع إلیه، هذا رجل عنده أرضیة وعنده أهلیة، ،ال ؟ألغاز

ما هو �إنسان خالي الوفاض ما عنده شيء  و�نطلق من قواعد �لیة في الشر�عة، من النصوص،
 .فرق بین هذا وهذا ،و�جيء یتكلم في النصوص

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
 .نعم

 ..........  طالب:
 .حسیة
 ..........  طالب:

الُة -�ما قال النبي  الحالوة الحسیة، أو إذا وصل اإلنسان إلى مرحلة یتذوق هذه علیِه الصَّ
المُ  لو �ان  �عني لو �ان الحس،، »أبیت عند ر�ي �طعمني و�سقیني«: في مسألة الوصال -والسَّ

لكنه طعام یتلذذ �ه  ما هو بوصال،؟ �صیر وصاالً  �طعمه و�سقیه مثل هذا أو طعام مثلنا،
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اللذة محسوسة  محسوس واللذة محسوسة،وشراب یتلذذ �ه ال على أنه شيء محسوس مأكول 
 .ما �ان وصاالً  األنه لو �ان محسوسً  والمأكول والمشروب غیر محسوس؛

  ؟ما هي أفضل طبعة لعمدة القاري : �قول
الساري  إن األتراك ما طبعوا فتح الباري وال إرشاد :وقلنا بع في تر�یا،بع أول ما طُ عمدة القاري طُ 

ا �ما أن بوالق م حنفي، ،ألنه یوافقهم في المذهب ؛ا عمدة القاري إنما طبعو  وال الكرماني وال،
 ،و�والق التي طبعت فتح الباري مرة واحدة. وال شك أن المذاهب لها تأثیرها. طبعت عمدة القاري 

إرشاد الساري �حقق لك النص �ما ال  وهذا ما جاء من فراغ، طبعت إرشاد الساري سبع مرات،
 ،من هنا جاءت عنا�ة الشیوخ المصر�ین �إرشاد الساري   غیره،نظیر له ال عند ابن حجر وال

ن أل ؛وما طبعوا عمدة القاري  فتح الباري �ستحق أكثر من ذلك، و�عدُ  ،طبعوا فتح الباري 
لكن  ،و�عضهم من اللجان في بوالق منهم أ�ًضا مالكیة ،جلهم شافعیة ،معروف أن غالبهمال

  غالبهم شافعیة.
 المقصود أن طبعة وما طبعوا �تب الشافعیة. ألنهم حنفیة، ؛في تر�یا بعت أوالً عمدة القاري طُ 

یها على ندرتها ف تر�یا لعمدة القاري على ندرتها وأنها ال �مكن أن تتیسر لكثیر من طالب العلم،
 فتجده �طبع على فهمه للنص، األتراك یتولى الطبع منهم من ال �حسن العر�یة، اأحیانً  ،أخطاء

جد في مخطوطات غیر العرب آ�ة �ما أنه وُ  والمخطوط قد ال �حسن قراءته، ة،ما �حسن العر�ی
�تب  تجاء لكن فیه ضعف من حیث الصحة والدقة في التصو�ب، و�راعة في حسن الخط،

 ألنه خطاط یرسم، لكن فیها أخطاء وأوهام ما تمشي وال على آحاد المتعلمین؛ تحف في خطها،
 وأجملها عند األتراك، ،وأكثر الخطوط للمصحف عندهم واألتراك لهم نصیب وافر من الخط،

ون �المعارض المصاحف مذهلة في جودة �جیؤ  ،ولهم معارض ولهم شيء ما �خطر على البال
مخطوطات أخرى حتى في  ءجيلكن ت القرآن محفوظ ما �حصل فیه شيء من هذا، الخط.

لكن فیه �لمات ما  ،لصحیح البخاري مكتوب في تر�یا مثل �تا�ة المصحف في غا�ة الجما
 ،مثل ما وجدوا في المخطوط ارسمً  رسموها خطأ، تمشي ولو على صغار المتعلمین، أن �مكن

 بع �عد ذلكطُ  ال.  جمعیات،ما قلنا مؤسسات وال هذه اجتهادات أفراد، ،عجزوا أن �قرءوا فرسموا
وفیها �عض  ،وتعین على القراءة ومرتبة ومفصلة ،وهي طبعة جمیلة في الطبعة المنیر�ة،

بع في مطبعة طُ . وهي أفضل من التر�ي من حیث التصو�ب ،ال تسلم من األخطاء األخطاء،
لكنها في  ،فیها �عض األخطاء الحلبي �عد ذلك قبل أر�عین سنة طبعة مأخوذة عن المنیر�ة،

 الجملة ال �أس بها.
  ما هي أفضل طبعة للبدا�ة والنها�ة البن �ثیر؟: �قول

 ،ي في المطبعة السلفیة ومطبعة السعادة للبدا�ة والنها�ة فیها أوهامة القد�مة التتعرفون أن الطبع
حتى جرؤ �عضهم  ،لحق �الكتابكتب في الحواشي ثم تُ �عضها تُ  ،وفیها إضافات ،وفیها أسقاط
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عمن جاء �عد ابن �ثیر!  منقوًال  األن فیه �المً  ؛ن الكتاب لیس من تألیف ابن �ثیرإ: قالإلى 
 . وال تضر الكتاب ،ینبه علیها ات ما تضر الكتاب،هذه إلحاق

وهناك طبعة لدار  وعلى �ل حال هذه الطبعة �عني من حیث فن الطباعة ممتازة مع ندرتها.
لكن وقفت فیها على  طبعة جیدة ومقابلة على نسخ، هجر �إشراف الد�تور عبد هللا التر�ي،

 و�تب علي بن أبي طالب،: قال ي خیبر،تبت فومنها الوثیقة المزعومة التي �ُ  �عض األخطاء،
ألن  وهذه الوثیقة ذ�رها الحافظ ابن �ثیر في تار�خه وفي تفسیره من أجل إ�طال هذه الوثیقة؛

�ظنون أن هذا من التصحیح  ن،هم صححو  و�تب علي بن أبو طالب، الوثیقة مكتوب فیها:
صححوا ذهب المعنى الذي  فكونهم هو مقصود البن �ثیر لیستدل بذلك على إ�طالها، ال، خطأ،

�ل طبعات التفسیر صححوا علي بن  و�ذلك في التفسیر،. من أجله أورد ابن �ثیر هذه الوثیقة
وابن �ثیر أورده لبیان أن هذه الوثیقة  ،علي بن أبو طالب: ما �مكن أن یلحن �قال أبي طالب،

عات وهي موجودة في وهذه طبعة في تقدیري أجود الطب بع عند دار ابن �ثیر،طُ . لیست صحیحة
 .األسواق �عد طبعة الد�تور عبد هللا التر�ي

وأفضل  هل أنتقل إلى األلفیة ،�عد قراءة النخبة وما علیها وسماع شرح اللؤلؤ المكنون : �قول
  ؟طر�قة لدراستها

إن  :وقلنا ،تعلم بواسطتها علم مصطلح الحدیثي �تبناها الكتب التي یُ رتبنا في مقدمة األلفیة الت
وم ثم �قرأ اختصار عل ثم إذا أتقنها �قرأ النخبة مع شروحها، مبتدئ الصغیر یبدأ �البیقونیة،ال

ته وال �حسن لطالب العلم إذا �انت حافظ. ثم األلفیة تب علیه،الحدیث للحافظ ابن �ثیر مع ما �ُ 
ة م النخبنظ أر�ده.ثم �حفظ المثال الذي  �حفظ البیقونیة أوالً  متوسطة أن �حفظ متنین منظومین،

ا �حیث �ستطیع أن � للصنعاني مثًال ثم �حفظ األلفیة، میز هذا إذا �انت الحافظة ما هي قو�ة جد�
 ؟لماذا .فقط�حفظ واحدة  بین هذه األبیات ال �حسن �ه أن �حفظ �ل هذه المنظومات،

 ا �انتإذ أو العكس، من ألفیة العراقي �سبقه بیت الصنعاني، اتبغي بیتً  ألن هذا شيء جر�ناه، 
للصنعاني  االحافظة ما هي من القوة �حیث یتمكن في مثل هذه الظروف إذا أراد أن یرشح بیتً 

 الوالتمییز بینها في �ثیر من األوقات قد  ،ألن األبیات مضامنها واحدة ؛كأنه �قرأه من الكتاب
نظم النخبة فإن �انت الحافظة متوسطة ف و�ردده و�كفیه، ،فیترك الحفظ لمتن واحد منظوم یتیسر،

ولو على النصف األول فألفیة العراقي ال �عدلها  ،إن �انت الحافظة تسعف لحفظ األلفیة جید،
ونظم فیه  مائة بیت، ما �قرب من ثالثنظم أ�ًضا للشیخ حافظ الحكمي فی اللؤلؤ المكنون  شيء.

نشر له أن یُ قدر لكن لم �ُ  أنا ممن شرحه في حدود ثالثمائة صفحة، وعلیه شروح، فوائد وزوائد،
 إلى اآلن.

 نعم؟
 ..........  طالب:
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  ؟هو ما
 ..........  طالب:

وعلیها شرح للمشاط  ،األلفیة لها خالصة لواحد من الشناقطة اسم هذه الخالصة طلعة األنوار
ا. لكنه اختصار مخل، ،�شف األستار عن محیا طلعة األنوار اسمه:  قلیلة جد�
لوالء لعلم أن الواجب على المسلم تجاه الكافر من ناحیة ا�طرح �عض المنتسبین ألهل ا: �قول

ائم على والزواج ق بدلیل جواز زواج المسلم �الكتابیة، والبراء �غض عمل الكافر ال �غض ذاته،
  ؟فكیف �جاب عن هذا المودة بین الزوجین،

یف �؟ �یف تحقق المحال ما أحلت على محسوس، أنت اآلن إذا أحلت على معنى من المعاني،
العمل یتمثل  بل العكس: ارتباط وثیق بینهما، ؟�عني ما فیه ارتباط بین العمل والعامل ؟تبغضه

أقصد  ،فكیف تستطیع أن تجمع بین معاداتك لعمله مع أنه شخص عادي �النسبة لك �العامل،
  ؟العامل

ل أمامك وهو الماث ،ألنه هو المتصور �ه ؛ما �مكن أن تبغض الكفر إال ببغض الكافر ما �مكن،
 .أما المعاني ما تقبل هذه األمور والذي �قبل الحب والبغض،

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
یَن اْلُمَناِفقِ وَ {َجاِهِد اْلُكفَّاَر  غلظ علیه:�صدد أن �ُ  الكافر �صدد أن �جاَهد، أن معنى وما�عني  نعم،

الكفر ال  إًذا اقتلوا ؟نك تقصده �القتل وأنت ال تبغضهمعنى أ ما ؟]٧٣[التو�ة:  َواْغُلْظ َعَلْیِهْم}
 تقتلوا الكافر! هذا �الم ما هو �صحیح.

  ؟ما رأ�كم �كتاب التار�خ اإلسالمي للعالمة المؤرخ الشیخ محمود شاكر الشامي: �قول
فیها  تب عند المتأخر�ن،وموسوعة من أجود ما �ُ ، االتار�خ موسوعة في ثمانیة عشر مجلدً 

ومحمود شاكر هذا  واألسلوب سهل ومیسر، وتحر�رات وأشیاء �ستفید منها طالب العلم، تحقیقات
و�عض طالب العلم حتى من الكبار �خلط بینه و�ین محمود  من حرستا من الشام، حرستاني،

 ،بینهما فرق محمود شاكر المصري أكبر �كثیر شاكر المصري أبو فهر المحقق المعروف،
 وهو شیخ للمحققین المتأخر�ن: ،بل خمس عشرة سنة أو شيء من هذاق -هللا المستعان -وتوفي

فمحمود شاكر هذا الشامي  هذا غیر هذا. ،هو شیخ لهم عبد السالم هارون وجماعته وطبعته،
و�كتب من خالل هذا  عنده تدین، ،االحرستاني ال شك أنه عنده نفس وحس �سمونه إسالمی� 

  النفس.
لكنه في  ال عالقة له �الشرع وال �العلوم الشرعیة، ا�ان أدیبً  الشیخ الكبیر محمود المصري هو

ألن األد�اء ال سیما أد�اء القرن  �عني فارق األد�اء؛ ،واتجه واعتدل ،اطیبً  اآخر عمره سلك مسلكً 
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و�عضهم  ولهم اجتماعات لیست طیبة، ،الماضي من المصر�ین صار لهم أشیاء غیر محمودة
حتى إن  وال عندهم إشكال لنقد أي �الم، ي وقت صالة الجمعة،�عمد إلى أن �كون االجتماع ف

وهلل  ومرت،هذه موضة مرت  �عضهم تطاول على القرآن وأن قلمه األحمر ال �سلم منه شيء.
 ،و�ن جاء الخبث من جهات أخرى وجاءت اإل�احیة في الروا�ات �عني أكثر من ذي قبل الحمد،

 . لكن هللا المستعان
فنرجوا  ي آخر عمره اتجه وتدین وسلك المسلك السوي واألعمال �الخواتیم،الشیخ محمود شاكر ف

  إن شاء هللا. ،تم له �خیرأن �كون خُ 
وهذا للتمییز بینه و�ین محمود شاكر الحرستاني �النسبة لسعة االطالع وجودة التحقیق محمود 

ذا مثل ما قلنا وأما محمود شاكر الثاني الشامي ه ،في هذا الباب اشاكر المصري �عد إمامً 
و�تب في  ،ومع ذلك �كتب من خالل هذا النفس شخص إلى الدعوة والتدین والفضل أقرب،

ا امواطن الشعوب �تبً  تا�ات �و�بین  ،و�بین فیها مشاكلهم ،و�بین فیها األقلیات ،جغرافیة نافعة جد�
 .نافعة لطالب العلم

 .أجمعینوصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله وصحبه  �هللا أعلم،
 ابن ماجه ..........  طالب: �ا شیخ أحسن هللا إلیك،

.......... 
 
 


